
 نو همکارا یهجرت یمرتض  ... نگرش دبیران نسبت بررسی رابطه بین سبک رهبری توزیع شده مدیران و       

15 

 

بررسی رابطه بین سبک رهبری توزیع شده مدیران و نگرش دبیران 

 7نسبت به تغییرسازمانی

 0محمدرضا بهرنگی، 0آبادیرضا زینحسن، 2مرتضی هجرتی

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سوبک رهبوری توزیوع شوده مودیران و نگورش       

روش پوژوهش، توصویفی   . دبیران مقطع متوسطه شهر گناباد نسبت به تغییر سازمانی انجام شد

جامعوه آمواری حاضور را کلیوه دبیوران مودارس دولتوی دوره متوسوطه         . از نوع همبستگی بود

نفر بود که با استفاده 1313تشکیل دادند، که تعداد آن  1050-59سال تحصیلی شهرگناباد در

ای نسبتی انتخواب  گیری طبقهنفر به روش نمونه 289از جدول کرجسی و مورگان حجم بهینه 

و ( 2333)شوده ایلموور   ای رهبوری توزیوع  گویه 23ها از پرسشنامه جهت گردآوری داده. شدند

. استفاده شود ( 1585)نسبت به تغییر سازمانی دانهام و همکاران ای نگرش گویه 18پرسشنامه 

جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد و مورد تایید متخصصان این حوزه 

و /. 81ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بوه ترتیوب   همچنین پایایی پرسشنامه. قرار گرفت

ستفاده از روش ضریب همبستگی پیرسوون و رگرسویون چندگانوه    ها با اداده. ارزیابی شد/. 80

شوده مودیران و   های پژوهش نشان داد که وضعیت رهبری توزیوع یافته. استاندارد تحلیل شدند

نگرش نسبت به تغییور سوازمانی دبیوران بواالتر از متوسوط و میوانگین فرضوی اسوت و رابطوه          

همچنوین  . ییور سوازمانی وجوود دارد   شوده و نگورش نسوبت بوه تغ    معناداری بین رهبری توزیع

شده تبیین معناداری از نگورش نسوبت بوه تغییور سوازمانی      مشخص شد که ابعاد رهبری توزیع
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2
 .دارند( =

 .نگرش نسبت به تغییر سازمانی، معلم رهبری توزیع شده، مدیر،: هاکلید واژه

 

                                                      
 0/6/58 :تاریخ پذیرش مقاله  -  15/0/51: تاریخ دریافت مقاله  
 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران، آموزگار ابتدایی 2

hejrati89@yahoo.com 
 hzeinabadi@yahoo.com نشگاه خوارزمی تهراندانشیار دا  
 behrangimr@yahoo.comاستاد دانشگاه خوارزمی تهران،   



 1051بهار و تابستان ،8شماره ،چهارمدوره               شاوره      در آموزش علوم تربیتی و مپویش  فصلنامه 

23 

 

 مقدمه 

. را به رخ معاصرانش می کشدهنگامه ای از حرکت، پویایی و بی ثباتی  21قرن 

تا . های امروزی را فراگرفته است که معجونی ازپیشرفت، سرعت، ابهام و تحول سازمانآنچنان

های این  حدی که با اطمینان می توان گفت پیشرو بودن در تغییر عنصر کلیدی بقای سازمان

 1و به تعبیر دراکر. ها به طور مداوم در حال تغییر و تحول است شرایط سازمان. قرن می باشد

ها برای سازمان(.  1089به نقل ازطلوع 2339دراکر)یگانه امر ثابت در دنیای امروز تغییر است 

به نقل از 2335، 2سنگه)بقا و پایایی خود ناگزیر به نوآوری و تغییرات مستمر و دائمی هستند

میت باالیی برخوردار ها از اهاز همین رو تغییر در سازمان(. 20: 1050مشایخی و همکاران، 

 .است

ریزی شده در ساختار به طور کلی تغییر سازمانی عبارت است از یک تغییر برنامه

ها یا محصوالت سازمانی در جهت رسیدن به یک یا چند  ها، فرایند رسمی سازمان، سیستم

 ، معتقد است توضیح چگونگی رفتار انسان(2331، 0دورماز) (.2339،   0الینس)هدف سازمانی

. اندبسیار پیچیده است اما محققان زیادی بر روی نگرش و رابطه آن با رفتار انسان تمرکز کرده

ها بر  اند کلید درک رفتار انسان شناسایی نگرش اوست و تغییر در نگرشاکثر محققان پذیرفته

، (1050)زارعی. دانند ها می ها را نگرش آنها در حقیقت منشا رفتار. گذارد روی رفتار اثر می

های ارزشیابی کننده مطلوب یا نامطلوب هستندکه متوجه اشیاء،  ها بیان دارد نگرش اظهار می

نگرش، احساس افراد را در مورد  چیزی انعکاس . شوند مردم و حوادث و یا عوامل پیرامونی می

ه ها و سیع تر و فراگیرتر هستنددر حالی ک ها هم معنی نیستند ارزش ها با ارزش نگرش. دهد می

، نگرش عبارت است (2330)9از دیدگاه ماکسون. ها خاص تر هستند  ها نسبت به ارزش نگرش

نگرش حالت ذهنی و روانی است که تشخیص آن . های گذشته از نگاه به بیرون بر اساس تجربه

ها براساس  نگرش احساس درونی است و رفتار نماد بیرونی آن است انسان. به سادگی نیست

انسان نمی تواند در درون دچار تالطم . گذرد، رفتارخواهند کرد ها می ذهن آنآنچه در درون و 

های درونی  گذرد که تالطمچیزی نمی. حرکت بماندو حرکت باشد ولی در در بیرون آرام و بی

در حقیقت نگاه و  نگرش ما نوع رابطه ما با پیرامون . گذاردها و نمودهای بیرونی اثر می بر جلوه

 (.03. : 1080ماکسون، به نقل از امینی، ) کند  را  مشخص می
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در طول دهه گذشته مفهوم نگرش نسبت به تغییر سازمانی در حوزه سازمانی مطرح  

درواقع . های مشخص است شده است که متاسفانه فاقد یک پایه نظری تعریف شده و چارچوب

معتقد ( 2313) 1چنوقبو. باشد این حوزه مطالعه در فضای سازمانی هنوز در حال تکامل می

وی معتقد است گرچه مسئله . ایماست هنوز توسعه مفهومی و نظری در این متغیر دست نیافته

 2های گذشته مطرح بوده است و پیشینه مبحث تغییر به مطالعه کوچ و فرنچ تغییر از دهه

از . دگرد که در خصوص مقاومت در برابر تغییرات به نگارش در آورده شده است بر می(1508)

کوچ و فرنچ، . )آن زمان تاکنون مطالعات بسیاری در حوزه تغییر سازمانی صورت گرفته است

؛ 2333، 0، سلیگمن1558؛ فاکس و همکاران؛ 1552؛ اکتوف، 1559، 0؛ الو و وودمن1508

؛ 2339، 1؛ بومر و همکاران2339؛ الینس، 2339، 6؛ ون دون و پول2331، 9پتیگرو و همکاران

اما مفهومی به نام نگرش نسبت به تغییر چندان . . .(. ؛ و 2331، 8ران؛ فالر و همکا2339

 .جایگاهی در این ادبیات ندارد

در مطالعه خود در خصوص نگرش نسبت به  تغییر سازمانی تالش  (2313)بوچنوق 

وی با مطالعه ادبیات . کرده است تا این متغییر جدید در حوزه سازمانی را بهتر معرفی کند

وزه تغییر سازمانی و خصوصا نگرش نسبت به تغییر در چهار حوزه ، ماهیت تغییر، موجود در ح

های بکارگرفته شده در سطح تغییر، عملکرد و  واکنش نیروی کار نسبت به تغییر و روش

کند که  وی بیان می. شناخت تغییر، هسته اصلی این مفهوم را به شرح زیر پردازش کرده است

ر، تعهد به تغییر، پذیرش تغییر، و سازگاری با تغییرات بیانگر مفاهیم آمادگی برای تغیی

تمایالت روانی مثبت نسبت به تغییر هستند و در مقابل مفاهیمی مثل بدبینی نسبت به تغییر 

سازمانی،  مقابله با جریان تغییر و مقاومت در برابر تغییر تمایالت روانی منفی نسبت به تغییر 

یرد که نگرش نسبت به تغییر یک مفهوم چندبعدی است که هم به گ هستند بنابراین نتیجه می

و سطح تغییر و ماهیت تغییر در سازمان باز هم تحت . شود فرد و هم به سازمان مربوط می

 توانیم آن را نگرش نسبت به تغییر  تاثیر دو طیف تمایالت منفی و مثبت قرار دارد که ما می
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الن تغییر برای ایجاد آمادگی باید بر اعتقادات، عام. (2313بوچنوق،  )سازمانی بنامیم 

 (. 2333، 1جانسن)ها،  تمایالت و رفتارهای شرکت کنندگان در تغییر تاثیر بگذارند  نگرش

از نگرش نسبت به تغییرسوازمانی  ( 1585)2در این پژوهش به تعریف دانهام و همکاران

بررسوی موضووع    تغییرسازمانی استناد شده است و پژوهش مورد نظر بر اساس این دیودگاه بوه  

ها  نگرش نسبت به تغییر سازمانی را به طور کلی شوامل شوناخت شوخص از    آن. پرداخته است

 .  تغییر،  عکس العمل عاطفی و تمایل رفتاری وی به تغییر تعریف کرده اند

های افراد در سازمان بستگی به سبک و  سیاق رهبری موجود در ها و  نگرشدیدگاه

مدارس برای زنده ماندن باید تغییر کنند زیرا با (. 1053خادمی، فرازجا و )سازمان دارد

(. 2310آنگالچ ، )ای در حال توسعه است روبرو هستند  هایی که به طور فزاینده نوآوری

توانند معتقدند مدیران آموزشی موثر کسانی هستند که می( 2335) 0کورسونگلو و تانریوگن

بسیاری از .  بت به تغییر سازمانی بوجود بیاورندتغییرات مثبتی در نگرش افراد مدرسه نس

و  هوی)دهد عامل اصلی تغییرات در مدرسه رهبران مدرسه می باشند تحقیقات نشان می

،  1؛ به نقل از عبداهلل و کاسیم23316،  فوالن 2335 9لیتوود و استراس  2339 0مسیکل

2311). 

بوه  .باشود  ققان مختلف، متعودد موی  اندازه مطالعه آن توسط مح تعاریف رهبری تقریباً به

ها  های درون سازمانی، کمک به آنطور کلی رهبری عبارت است از تاثیر گذاری بر افراد و گروه

مولنوار و  . (2331 8جانوگ . )ها درجهت دسوت یوابی بوه اهوداف     در ایجاد اهداف و راهنمایی آن

ای از ذینفعوان در   در حقیقت رهبری شبکه 21معتقدند رهبران مدارس قرن (2319)5سلیگرز 

داخل و خارج مدرسه را بر عهده دارند و تمرکز بر روابط بین تموام افوراد ایون شوبکه فراتور از      

یکی از تئوریهای رهبری که اخیرأ مورد مطالعه بیشتر پژوهشوگران و اقوع   . رهبری سنتی است

ک تئووری  است که با توجه به شرایط کنونی سازمان بعنوان ی 13شده تئوری رهبری توزیع شده
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در زمینه جایگواه تخصوص در رهبوری توزیوع شوده،       .  رهبری مناسب مورد استفاده قرار گیرد

تحقیقات نشان داده است که رهبری توزیع شده به بعنوان شکلی از رهبری جمعوی اسوت کوه    

دیدگاه فراگیر شوده رهبوری تووزیعی    .  تخصص را از طریق همکاری با یکدیگر توسعه می دهد

ای مطالعه عمل رهبری پیشنهاد میکند؛ براین مبنوا کوه هور شوخص در سوطح      چارچوبی را بر

،  2332، 1گلموان )کنود  شرکت کننده کسی است که با هر شیوه ای بعنوان یک رهبر عمل می

،  مجهول بوود،  اموا   1593مفهوم اصلی رهبری توزیع شده تا سال (. 1052به نقل از احمدی،  

دالیل متعودی بورای   . تجدید نظر شد( 233) 0ایلمور  و( 2331)2،  توسط اسپیالن21در قرن 

برای ظهور این شیوه نوین رهبری در مدارس و جود دارد، هنگامی که مدارس خود را بازسازی 

و شواید  . تر می شودو از نو تعریف می کنند توزیع و گسترش و  تقسیم اعمال رهبری هم شایع

هوای   پوژوهش . ه تجربوی بواال دارد  یک دلیل مهم این باشد که رهبری توزیع شده یوک پشوتوان  

متعددی و جود دارد که ثابت می کند رهبری توزیوع شوده تغییورات مثبتوی را در محصووالت      

سازمانی و اثربخشی سازمانی ایجاد می کند از آنجایی که مبنای این دالیل هنوز نسوبتا جدیود   

رتباط مسوتحکمی  هستند خبرها موثق و دلگرم کننده هستند مطالعات زیادی و جود دارد که ا

(. 2331،  0هریس)بین اشکال رهبری توزیع شده و  تغییرات مثبت سازمانی را نشان می دهد 

رهبری توزیع شده به طور و سیع در آمریکوا و بریتانیوا در جهوت ایجواد تغییورات در      (. 2331

 (.2310، 9جونز و همکاران. )مدارس بکار رفته است

از . بری توزیع شده مورد نظور موی باشود   ، از ره(2333ایلمور، )در این پژوهش تعریف  

نظر او این نوع رهبری در مدرسه به معنای اجازه دادن به معلمان جهوت مشوارکت در تصومیم    

هوای رسومی    های مدرسه و پاسخگویی در قبال این تصمیمات  و بر عهده گورفتن نقوش   گیری

 .باشد رهبری جهت اثربخشی بیشتر مدرسه می

طلب است که میزان تغییر در افراد بوه توانوایی و  نگورش    شواهد و  منابع گویای این م

مدیران سطوح عالی و میانی در پذیرش تغییر سازمانی و  تفهیم آن بوه زیردستانشوان بسوتگی    

هوا  تلقوی موی     های سازمانی کوششی در راستای بهسازی سازمان تغییر در عرصه فعالیت.  دارد

ئه کننده الگویی برای نهادها و  موسسات موجود های آموزشی که می توانند ارا در سازمان. شود
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در جوامع محسوب شوند بهسازی و  در نتیجوه توجوه بوه موضووع تغییور از اهمیوت بیشوتری        

بسویاری از مطالعوات رهبوری کوه بور ارتبواط بوین        (.  1053فرازجا و خادمی، )برخوردار است 

هوای   غییر سوازمانی و  فعالیوت  اند به پیچیدگی فرایند ت متمرکز شده 1رهبری و  تغییر سازمانی

هوای رهبوری بسویار    الزم جهت اجرای این تغییرات اشاره دارند که در این بین نقش شایستگی

تغییر در هر سطح و در هور موضووعی باشود در    (.  2313و همکاران،   2باتیالنا)چشم گیر است 

عمل کند در واقع این  رود که در مقام عامل تغییر شرایط فعلی از هر مدیر و رهبر ی انتظار می

در حقیقوت وجوود یوک عامول     . ای برای نقش رهبری ضوروری اسوت    مسولیت به طور فزاینده

 (.2339و همکاران،  0شرمرهورن)تغییری موثر به معنای وجود یک رهبر تغییر بزرگ است 

های اجتماعی باز هستند که تحت تاثیر محیط و وابسته به آن عمل  ها نظام سازمان

کنند بنابراین  گیرند و آنها را تبدیل به خروجی می ها را ازمحیط می ها ورودی ازمانکنند س می

مدارس نیز . ایستا نسیتند بلکه پویا و فعال هستند و جهت بقای خود پیوسته باید تغییر کنند

از این امر مستثنی نیستند و بعنوان یک سیستم باز باید پیوسته با تغییرات محیط درونی و 

هایی که به  مدارس برای زنده ماندن باید تغییر کنند زیرا با نوآوری. طباق پیدا کنندبیرونی ان

 (.2310، 0آنگالچ)ای در حال توسعه است روبرو هستند  طور فزاینده

یک مکان استراتژیک برای شروع تالش در جهت ایجاد تغییرات مراکزآموزشوی محویط   

ظور حرکت همگام با تغییرات جهانی بپذیرند مدرسه است و مدارس باید هرگونه تغییر را به من

. دهود  های معلموان را تحوت تواثیر قورار موی      رفتار دبیران تا حد زیادی نگرش(. 2336 ، 9بوشر)

مودیران  . شوود  های هماهنگ معلم و مدیر میسر موی  تغییر موثر در محیط مدرسه تنها با تالش

هوای سوازمانی    ها و خط مشوی  تبعنوان رهبران آموزشی از طریق عملکرد خود نسبت به سیاس

هوا و   برای اجرای صحیح تغییرات مدیر باید مهوارت . توانند معلمان را تحت تاثیر قرار بدهند می

رفتوار دبیوران توا حود زیوادی      (. 2335کورسونوگلو و تانروگن، )های الزم را داشته باشد  توانایی

هوای   محیط مدرسه تنها با توالش تغییر موثر در . دهد  های معلمان را تحت تاثیر قرار می نگرش

مدیران بعنوان رهبران آموزشی از طریوق عملکورد خوود    . شود هماهنگ معلم و مدیر میسر می

بورای  . توانند معلمان را تحت تاثیر قرار بدهند های سازمانی می ها و خط مشی نسبت به سیاست

کورسوونوگلو و  )ه باشود هوای الزم را داشوت   ها و توانوایی  اجرای صحیح تغییرات مدیر باید مهارت

                                                      
1
.   Leadership & Organizational change 

2
 .  Battilana & et al 

8
.  Shermerhorn  et al  

4
. Anghelache  

5
. Busher  
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کنود عوواملی    بیوان موی  ( 1553)به نقل از کووین و کیلموان   ( 2331)دورماز (. 2335تانروگن، 

چون، حمایت مدیر از تغییر، آمادگی برای تغییر، تشوویق کارمنودان بورای مشوارکت درتغییور،      

یدن ارتباطات مناسب، و درک نیاز قوی به تغییر همگی باعث ایجاد فضای مثبت در جهت رسو 

شوود از طرفوی عوواملی ماننود عودم حمایوت مودیر، تغییورات          به تغییر مطلوب در سازمان می

اجباری، انتظارات غیر و اقعی مدیران ارشد از کارمنودان، عودم مشوارکت کارمنودان در فراینود      

از دیگر سو . باشند تغییر و ارتباطات ضعیف و مبهم عوامل منفی در جهت تغییرات سازمانی می

ی شخصی در زمینه تغییر سازمانی بسیار مشهود است بنابراین ما نیازمند رسویدن بوه   ها تفاوت

های تغییر سازمانی هستیم در خصوص مسائلی همچون تغییر  شناخت درک کارمندان از فرایند

دهود بایود    و نقش محتوای تغییر فرایند مودیریت تغییور و شورایطی کوه تغییور در آن رخ موی      

 (.2331،  1آرمیناکیس و همکاران)بهتر بشناسیم ها را  پژوهش شود و نگرش

به رهبری از طریق یک لنز که از توانایی فوردی مهوارت جاذبوه و یوا     ( 2330)اسپیالن 

او در مفهوم رهبری توزیع شده رهبوری را فراتور از عملکورد    . کند رود نگاه می شناخت فراتر می

دهود وی معتقود    گردد بسوط موی  م مییک فرد، به فعالیتی که توسط تعداد زیادی از افراد انجا

است این تئوری گرایش رهبری را بعنوان یک عملکرد به جای مطالعوه نقوش رهبوری صوفات     

رهبری توسط این محقق بعنوان محصول بافت تعاملی از تمام . دهدتوانایی و شناخت تغییر می

 .شود عناصر مدرسه تعریف می

 
 (2330الن، اسپی)الگوی رهبری توزیع شده اسپیالن. 1شکل

شود و حتی رهبران و پیروان هم جزئی از الگو  در این الگو تنها به رهبر توجه نمی

عنوان شیوه مطلوب رهبری   هستند و به عمل رهبری در ارتباط با محیط و  پیروان به

                                                      
2
.  Armenakis et all  
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شده در مورد تجارب و   رهبری توزیع( 2336)به گفته اسپیالن . شود شده توجه می توزیع

تجارب رهبری هم . ها در برابر کارکنان ری است نه در مورد رهبران و نقش آنهای رهب فعالیت

شوند و محصول تعامالت بین رهبران مدرسه،  عنوان فعالیت دیده می  عنوان تفکر و  هم به به 

 .باشد پیروان و موقعیت می

ر نیز مانند اسپیالن استدالل کرد که رهبری توزیع شده با آنچه اکنون د( 2332)گرون 

بنابه زعم گرون این رویکرد رهبری را به معنای رهبری . افتد متناقض است  مدرسه اتفاق می

داند تقسیم کار از آن  اما تقسیم کار را نیز ضروری می. کند جمعی در یک سازمان تعریف می

های خود بپردازند و با نظر به  جهت که افراد با توجه به حیطه تخصص خود به افزایش مهارت

 . ها و چشم اندازهای سازمان سهیم شوند خصص در تشکیل ارزشاین ت

کند که مردم با  گرون با معرفی مفهوم اقدام هم آمیخته در حیطه این رهبری بیان می

ها به خلق نتایجی  هماهنگی و متحد شدن در انجام کارها با اشتراک گذاری تخصص و ایده

وی در رهبری توزیع شده سه نوع اقدام . سترسند که فراتر از کار انفرادی هر یک از آنها می

 0های نهادینه شده و شیوه 2روابط حسی کار1همکاری خودجوش آمیخته را مشخص و با عناوین

همکاری خودجوش اشاره دارد به زمانی که دو یا چند نفر از افرادی که در یک . نامگذاری کرد

ل وظیفه یکدیگر بدون برنامه سازمان فعالیت دارند از تخصصشان در جهت حل مشکل یا تکمی

دهدکه دو یا چند نفر اعضا  روابط حسی کار معموال در طول زمان رخ می. قبلی استفاده کنند

های  شیوه. کنند برای حل مشکالت یا تکمیل کار نامعینی در هر زمان به یکدیگر اتکا می

هستند که توسط رهبری نهادینه شده شامل تکالیف نقش سلسله مراتب سازمان و  یا برنامه 

گرون .  کندها راتسهیل می شوند و تعامالت و همکاری ساختارهای رسمی در مدرسه پیاده می

مفهوم سازی مجدد رهبری را بعنوان نظریه فعالیت توزیع شده به لحاظ اجتماعی ( 2333)

های فعالیت ساختارهای سازمانی براساس عمل یا اقدامات و  مطرح کرد، چون که ارتباط

دهد به تقسیم کار برای  ن است نظریه فعالیت گرچه نفوذ و وابستگی متقابل را پرورش میعامال

نقل از غالمی و همکاران )کند  های اجتماعی کمک می به حداکثر رساندن تخصص در سازه

1050.) 

                                                      
1
.  Spontaneous collaboration  

2
  .Intuitive working relations 

3
. Institutionalized practices 
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نیز تاکید کرد که رهبری باید پاالیش شود و رهبری را به سمت یک ( 2333)ایلمور 

ایلمور رهبری توزیعی را به عنوان هدایت منابع مختلف رهبری . دهدتر سوق دنیای وسیع

استفاده از تخصص افراد در یک سازمان منسجم از طریق فرهنگ مشترک به منظور بهبود 

او مفهوم رهبری توزیعی را در نظریه خود بوسیله . آموزش و عملکرد مدرسه تعریف کرده است

این تبیین تا حدودی به سهیم بودن و تا . دهدح میکند شر تبیینی که از هدایت و رهبری می

به عبارت دیگر رهبری . کند حدی به تفاوت در سطح و نوع تخصص میان اشخاص اشاره می

توزیع شده حاصل این واقعیت است که بهبود در مقیاس وسیع به اقدام هماهنگ میان افراد با 

ری توزیع شده ایلمور را نشان شکل زیر نظریه رهب. های تخصصی مختلف نیاز دارد زمینه

 .دهد می

 
 (2333منبع ایلمور،)مدل رهبری توزیع شده ایلمور . 2شکل

باشد که کارکنان کمتر در قیود و  بنود مقوررات و      در واقع تأکید این شیوه بر این می  

خود  های بوروکراسی سازمانی قرار گیرند و  در عین اینکه روابط خود را با سایر افراد دارند ایده

را نیز به تنهایی و  در جهت رسیدن به اهداف سازمان عملی کنند،  در هموین راسوتا او معنوی    

ها را در سوازمان   منابع مختلف راهنمایی و  هدایت که طراحی مهارت»رهبری توزیع شده را به 

و  در جهت انسجام در فرهنگ سازمانی ،  با هودف توسوعه سواختار و عملکورد مدرسوه انجوام       

دهود کوه رهبوری     او در چارچوب مفهومی خود این را هم توضیح می.  کند ،  تعریف میدهد می
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ایوی از تفواوت در سوطح و  نووع مهارتهوا در بوین        ها و  درجوه  ایی از تقسیم مهارت شامل درجه

گیرنود، افوراد   کوار موی   شود، در سازمانهایی که الگوی رهبری توزیع شده را بوه   اشخاص نیز می

. شان مرتبط اسوت ها و دانش قبلی بخشند که با عالیق،  استعداد،  نقشعه میمهارتهایی را توس

 (.2333ایلمور، )

گوری  بررسوی نقوش میوانجی   »در پژوهشی  تحوت عنووان  ( 1051)یاسینی و  همکاران

احساس کارآمدی در تاثیرگذاری سبک رهبری توزیع شده بر تعهد سوازمانی و رضوایت شوغلی    

کننوده احسواس کارآمودی    بینیادند، رهبری توزیع شده پیشنشان د« کارکنان مدارس دولتی

معلم، رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان بوده، درجه تاثیرگذاری آن بر تعهد سازمانی بیش 

همچنین تاثیر رهبری توزیع شده بر رضایت شغلی به صورت غیرمستقیم .  از سایر متغیرهاست

نی و رضایت شغلی را به طور معناداری پیش بینی در نهایت نیز کارآمدی نیز تعهد سازما. است

در پژوهشی دیگر نشان دادند که سبک رهبوری تووزیعی   (.  1052)می کندیاسینی و همکاران 

وی نشان داد که رهبری توزیعی در . رابطه ای مثبت و  معناداری با عملکرد شغلی معلمان دارد

ای مستقیم بهبود عملکرد شوغل آنهوا را   مدرسه، حمایت عاطفی برای معلم را فراهم، و به گونه 

وی همچنین اذعان داشت که معلمان باید بیش تر از سوی رهبران مدرسوه موورد   . در پی دارد

توجه قرار گیرند و  بیش تر باید به آنها اجازه داده شود تا در امور مربوط به مدرسوه مشوارکت   

 . نمایند و  همواره در پی تصمیم گیری مشارکتی باشند

رابطوه بوین رهبوری توزیوع شوده و      » در پژوهش خود تحوت عنووان   ( 1052)یاحمد

به این نتیجوه دسوت یافوت کوه، رهبوری      « عملکرد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران

 . توزیع شده رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی معلمان دارد

توزیوع شوده مودیران    در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سبک رهبری ( 1050)عزیزی

واعتماد سازمانی گزارش کرد که بین ابعاد رهبر ی توزیع شده واعتماد سازمانی رابطه مثبوت و  

 .  معناداری است

رابطوه بوین اخوالق کوار اسوالمی و  تعهود       »در پژوهشی تحت عنووان  ( 1088)نمازی 

رش نسوبت بوه   دریافت که بین تعهود سوازمانی و  نگو   « سازمانی و  تاثیر آن بر نگرش سازمانی

همچنین گرایش به اخوالق اسوالمی کوار و     .  تغییر سازمانی رابطه مثبت معناداری و جود دارد

 . نگرش نسبت به تغیییر رابطه مثبت معناداری و جود دارد

رابطوه سوازمان یادگیرنوده و  آموادگی بورای      »در پژوهشی با عنوان ( 1085)پاک نژاد 

دگیرنوده و  نگورش نسوبت بوه تغییور سوازمانی رابطوه        نشان داد بین ابعواد سوازمان یا  « تغییر

بررسوی رابطوه بوین    »در پژوهشی تحت عنوان ( 1053)معناداری و جود دارد فرازجا و خادمی 
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نشان دادند که هر دو « های رهبری تحول آفرین و  تعامل گرا و  نگرش به تغییر سازمانی سبک

کنان به درک ضرورت تغییر سازمانی سبک رهبری مورد مطالعه در تغییر و  هدایت  نگرش کار

 . و  پذیرش آن تاثیر گذار است 

های بررسی نقش رهبری توزیعی در کیفیت سازمان»در پژوهش ( 2335)انگل سیلوا . 

هوایی کوه از رویکورد رهبوری تووزیعی      کندکه در هموه مکوان  گیری میچنین نتیجه« آموزشی

های مدرسه و جوود داشوتند و  بور اسواس     لیتکردند رهبران پنهانی برای انجام فعااستفاده می

گیری آگاهانه و  خوب افوزایش  رسمی سرعت تصمیمهای رسمی و  غیرروابط کاری در بین تیم

انوداز و   های عموده ایون رویکورد،  یوک چشوم     همچنین نتایج نشان داد که از مزیت.  یافته بود

هوای فوردی   تور از توالش  فوق شود نتیجه کار تیمی بسیار مورسالت مشترک است که باعث می

هوای رویکورد رهبوری تووزیعی در اجورای آن،       طبق نتایج به دست آمده برخی از چالش.  باشد

هوای  های ذاتی که در همکواری برخی دیگر ناشی از ابهام نقش،  از دست دادن قدرت و  چالش

 .  مشترک و جود دارد،  است

بررسی رابطه بین سبک رهبری »ن ،  در پژوهش خود با عنوا(2335)هالپیا و  همکاران

بوه ایون نتیجوه دسوت     «توزیعی ادراک شده از سوی معلمان،  تعهد شغلی و  عملکورد شوغلی   

 . یافتند که رهبری توزیعی هم بهبود عملکرد شغلی و  هم تعهد سازمانی را پیش بینی می کند

بوه  رهبوری آموزشوی و نگورش نسوبت     »در پژوهشی با عنوان ( 2311)عبداهلل و کاسیم

دریافتند که بین ابعاد رهبری آموزشی با ابعاد نگرش بوه تغییور رابطوه قووی و     « تغییر سازمانی

 . جود دارد

تغییرات آموزشی و نگرش معلمان نسوبت  »درپژوهشی با عنوان( 2312) 1آنگالچ و بنتا

و  به این نتایج دست یافتند که نگرش معلمان نسبت به تغییر تحت تاثیر سوابقه کوار   « به تغییر

 . متغییرهای محیطی قرار دارد

رابطوه ی ادراکوات معلموان از    » در پژوهشی بوا عنووان  ( 2335)کورسونوگلو و تانروگن 

چنین نتیجه گرفتنود  « رفتارهای رهبری آموزشی مدیرانشان و  نگرش معلمان نسبت به تغییر 

هوا نسوبت بوه    که رابطه مستقیمی بین ادراک معلم از رفتارهای رهبری مدیرانشان با نگورش آن 

 . تغییر و جود دارد

بررسی جو سازمانی مدرسه و نگرش معلمان نسبت  » در پژوهشی با عنوان( 2310) بنتا

دریافتندکه بین ابعاد جو سازمانی مدرسه و  نگرش به تغییر معلمان رابطه و « به تغییر سازمانی

                                                      
1 . Benţea 
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د نگرش به تغییور نیوز   جود دارد که به طور کلی هر چه ادراک از جو سازمانی مدرسه بهتر باش

 . مثبت تر خواهد بود 

در مجموع مرور ادبیات این حوزه نشان می دهد پژوهشوی در خصووص نقوش رهبوری     

توزیع شده مدیران در نگرش معلمان نسبت به تغییر سازمانی انجام نگرفته است و یا در صورت 

ییر سازمانی و عوامول  باشد با توجه به اهمیت تبیین مسئله تغانجام، در دسترس پژوهشگر نمی

های آموزشی، پوژوهش حاضور در پوی یوافتن پاسوخ       دخیل در فرایند تغییر خصوصا در سازمان

آیا بین سبک  رهبری توزیع شده دبیران و نگرش معلمان نسبت بوه تغییور   »علمی برای سوال 

 .باشد می« ای وجود دارد؟سازمانی رابطه

ع شده مدیران و  نگرش دبیران هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری توزی

برای دست یافتن بدین هدف . مقطع متوسطه شهر گناباد نسبت به تغییرسازمانی می باشد

 :کلی، سواالت زیر طرح شده است

 وضعیت رهبری توزیع شده مدیران مقطع متوسطه شهر گناباد چگونه است؟( 1

 شهرگناباد چگونه است؟ وضعیت نگرش نسبت به تغییرسازمانی در دبیران مقطع متوسطه( 2

های رهبری توزیع شده مدیران و  نگرش نسبت به تغییر سازمانی در آیا رابطه ای بین مؤلفه( 0

 دبیران مقطع متوسطه شهر گناباد وجود دارد؟

آیا مؤلفه های رهبری توزیع شده مدیران تبیین معناداری از نگرش نسبت به تغییرسوازمانی  ( 0

 مقطع متوسطه شهر گناباد دارند؟( به تفکیک ابعاد بصورت کلی و )در دبیران 
 

 پژوهش روش

در ایون مطالعوه جهوت جموع آوری     . پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است

ها و اطالعات الزم تحقیق برای پاسوخگویی بوه سوواالت و در نهایوت رسویدن بوه اهوداف         داده

آوری منابع الزم برای اینترنت جهت جمعها و   مراجعه به کتابخانه)تحقیق، از دو روش اسنادی 

هوای مربووط بوه اهوداف      جهت جمع آوری داده)، و روش میدانی (مرور ادبیات نظری و  تجربی

 . استفاده شد( توصیفی و  تحلیل تحقیق از ابزار پرسشنامه

آموزش و پرورش  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران مدارس مقطع متوسطه

از جامعه . نفر بوده است 1313این تعداد شامل . بود( استان خراسان رضوی)شهرستان گناباد 

درصد  03نفر براساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب و سپس  219آماری یاد شده تعداد 

های آوری و حذف پرسشنامهسپس با جمع. بیشتر جهت اطمینان به این مقدار افزوده شد
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نفر زن و  101از این تعداد . رد تحلیل قرار گرفتندپرسشنامه مو 289ناقص در نهایت تعداد 

ای نسبتی  که برای انتخاب این تعداد نمونه از روش طبقه. نفر معلم مرد انتخاب شدند 100

. پرسشنامه ها به صورت حضوری و توسط خود پژوهشگر توزیع و جمع آوری شدند.استفاده شد

 13شدند بدین صورت که تعداد  مدرسه بصورت تصادفی انتخاب 23از میان کلیه مدارس 

سپس برای جمع آوری داده های پژوهش . مدرسه پسرانه انتخاب شدند 13مدرسه دخترانه و 

و نگرش نسبت به تغییر سازمانی دانهام و ( 2333)از پرسشنامه های رهبری توزیع شده ایلمور 

ارزیابی و توسعه  پرسشنامه رهبری توزیع شده شامل پنج بعد،. استفاده شد( 1585) 1همکاران

گیری مشترک، تجارب رهبری، ماموریت، چشم انداز و اهداف و فرهنگ ای، تصمیمحرفه

و پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی دارای . باشد گویه می 23مدرسه است که شامل 

روایی . شود گویه را شامل می 18سه بعد، عاطفی، شناختی و رفتاری است که مجموعا 

ا با استفاده از روایی محتوایی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین پایایی پرسشنامه ه

و نگرش نسبت به تغییر (81/3)شده پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ، رهبری توزیع

 .پایایی کل و ابعاد پرسشنامه ها به شرح زیر است. ارزیابی شد( 80/3)سازمانی 

 ها میزان پایایی ابزار گردآوری داده. 1جدول

 آلفای کرونباخ متغیرها

 81/3 نمره کل رهبری توزیع شده

 13/3 ارزیابی و توسعه حرفه ای

 82/3 تصمیم گیری مشترک

 81/3 تجارب رهبری

 10/3 ماموریت، چشم انداز و اهدف

 19/3 فرهنگ مدرسه

 80/3 نمره کل نگرش نسبت به  تغییر سازمانی

 18/3 بعد عاطفی

 18/3 بعد شناختی

 89/3 رفتاری بعد

هوای  مختلوف  پرسشونامه رهبوری توزیوع شوده از پایوایی مناسوبی          با بررسی پژوهش

بعنوان مثال ضوریب پایوایی کول خورده مقیواس توسوط یاسوینی و همکواران          . برخوردار است 

                                                      
1
. Dunham & et al  
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پایایی پرسشنامه نگورش نسوبت بوه تغییور سوازمانی      . گزارش داده شده است 80/3،  (1052)

بوا  ( 1053)همچنوین فرازجوا و خوادمی    .  گزارش شده است81/3(  1081)نیزتوسط رشیدی 

هوا از  همچنوین روایوی پرسشونامه   . اندگزارش کرده 80/3بررسی مجدد پایایی ضریب پایایی را 

 . طریق روایی محتوایی به تایید متخصصان این حوزه رسید

تفاده شوده  ها اسدر این پژوهش ازآمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و  تحلیل داده

-بدین صورت کوه پوس از اسوتخراج داده   . استفاده شد spssبرای این منظور از نرم افزار . است

هوای توصویفی در موورد    هوای جمعیوت شوناختی از روش   های پرسشنامه،  ابتدا جهت بررسی

متغیرهای مورد مطالعه استفاده و  سپس برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش از آمار استنباطی 

 .  فته شدبهره گر

تووک نمونووه ای اسووتفاده  tبوورای تجزیووه وتحلیوول دو سوووال اول پووژوهش از آزمووون  

و .همچنین برای پاسخ به سوال سوم پژوهش از ضریب همبسوتگی پیرسوون اسوتفاده شود    ..شد

 .برای بررسی سوال چهارم نیز از رگرسیون چندگانه استاندارد استفاده شد

 یافته های پژوهش

توزیع شده در دبیران  مقطع متوسطه شهرستان گناباد  وضعیت رهبری: سوال اول

 چگونه است ؟     

های امار توصیفی شامل  برای بررسی و ضعیت رهبری توزیع شده ی معلمان از شاخص

    . میانگین و  انحراف استاندارد استفاده شد

 شده معلمانهای میانگین و  انحراف استاندارد برای بررسی و ضعیت رهبری توزیع  شاخص. 2جدول
  های آماری شاخص ابعاد

 سطح معناداری درجه ازادی M SD T متغیرها

 331/3 219 60/23 15/3 55/0 رهبری توزیع شدهنمره کل 

 331/3 281 30/11 81/3 85/0 ارزیابی و  توسعه حرفه ای

 331/3 280 32/20 81/3 11/0 تصمیم گیری مشترک

 331/3 289 80/15 88/3 30/0 تجارب رهبری

 331/3 280 33/10 86/3 12/0 ماموریت،  چشم انداز و  اهدف

 331/3 280 52/23 52/3 19/0 فرهنگ مدرسه
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شود که میانگین تمام ابعاد رهبری توزیع شده از میانگین  مشخص می 2با توجه به جدول 

یت باشد به طور معناداری باالتر است که حاکی از و ضع می 0فرضی طیف لیکرت که برابر با 

شود که  همچنین مشاهده می.  باشد مطلوب این متغیرها در بین معلمان مورد مطالعه می

و  19/0بیشترین میانگین بین ابعاد رهبری توزیع شده مربوط به فرهنگ مدرسه با میانگین 

باشد و کمترین میانگین مربوط به بعد ماموریت،  چشم انداز و  می 52/3انحراف استاندارد 

 . باشد می 86/3و انحراف استاندارد  12/0ین هدف با میانگ

وضعیت نگرش نسبت به تغییر در دبیران مقطع متوسطه شهرستان گناباد : سوال دوم

 چگونه است؟

های امار توصیفی  برای بررسی و ضعیت نگرش نسبت به  تغییر سازمانی معلمان از شاخص

 . شامل میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد

های میانگین و انحراف استاندارد برای بررسی وضعیت نگرش  شاخص. 0جدول                    

 نسبت به تغییر سازمانی معلمان
  های آماری شاخص ابعاد

 سطح معناداری درجه ازادی M SD T متغیرها

نگرش نسبت به  تغییر نمره کل 

 سازمانی

68/0 91/3 36/23 280 331/3 

 331/3 280 30/5 19/3 89/0 بعد عاطفی

 331/3 280 58/5 12/3 02/0 بعد شناختی

 331/3 280 01/16 18/3 16/0 بعد رفتاری

شود که میانگین تمام ابعاد نگرش نسبت به تغییر سازمانی به  مشخص می 0با توجه به جدول 

باشند که حاکی از وضعیت  می 0طور معناداری باالتر از میانگین مفروض طیف لیکرت یعنی 

شود که  همچنین مشاهده می. باشد ین متغیر در بین معلمان مورد مطالعه میمطلوب ا

بیشترین میانگین بین ابعاد نگرش نسبت به تغییر سازمانی مربوط به بعد عاطفی با میانگین 

باشد و کمترین میانگین مربوط به بعد شناختی با میانگین  می 19/3و انحراف استاندارد  89/0

 .  باشد می 12/3ارد و انحراف استاند 02/0
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های رهبری توزیع شده مدیران و نگرش ای بین مؤلفهآیا رابطه: سوال سوم

 نسبت به تغییر سازمانی در دبیران مقطع متوسطه شهر گناباد وجود دارد؟

برای پاسخ به این سوال با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون با رسم ماتریس همبستگی به 

.  اد رهبری توزیع شده و نگرش نسبت به  تغییر سازمانی پرداخته شدبررسی رابطه ی بین ابع

خالصه ی الگوی همبستگی بین ابعاد رهبری توزیع شده و نگرش نسبت به  تغییر  0جدول 

 .سازمانی را گزارش کرده است

 های نگرش نسبت به  تغییر سازمانی ماتریس همبستگی بین ابعاد رهبری توزیع شده و مولفه. 0جدول 

 بعادا

نگرش نسبت 

به تغیر 

 سازمانی

بعد 

 عاطفی

بعد 

 شناختی
 بعد رفتاری

 05/3** 01/3** 11/3** 01/3** رهبری توزیع شده

 20/3** 15/3** 16/3** 21/3** ارزیابی و توسعه حرفه ای

 05/3** 25/3** 13/3 08/3** تصمیم گیری مشترک

 06/3** 01/3** 12/3* 08/3** تجارب رهبری

شم انداز و ماموریت، چ

 اهدف
**21/3 11/3 *10/3 **25/3 

 20/3** 23/3** 10/3* 26/3** فرهنگ مدرسه
                   *

P<0/05,
 **

P<0/01
  

 

مشخص گردید رهبری توزیع شده  0براساس ضریب همبستگی پیرسون با توجه به جدول 

رابطه ی . های آن دارد رابطه ی معناداری با نگرش نسبت به تغییر سازمانی سازمانی و مولفه

های نگرش نسبت به تغییر  های رهبری توزیع شده و مولفه مثبت و معناداری بین بیشتر مولفه

های  از بین ابعاد نگرش سازمانی، بعد عاطفی کمترین رابطه را با مولفه. سازمانی وجود دارد

د بین تصمیم شو بیشترین همبستگی که بین این ابعاد مشاهده می. رهبری توزیع شده دارد

باشد که این امر نشان دهنده ی این  می 05/3گیری مشترک و بعد رفتاری با درجه همبستگی 

توان گفت که با افزایش تصمیم گیری مشترک میزان بعد رفتاری  می 55/3است که با احتمال 

همچنین کمترین رابطه ی مشاهده شده بین تصمیم گیری مشترک با .  افزایش خواهد یافت

 .باشد که این مقدار رابطه معنادار نیست می 11/3باشد که مقدار این رابطه  اطفی میبعد ع
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های رهبری توزیع شده مدیران تبیین معناداری از نگرش  آیا مؤلفه: سوال چهارم

مقطع متوسطه ( بصورت کلی و  به تفکیک ابعاد)نسبت به تغییرسازمانی در دبیران 

 شهر گناباد دارند؟

جدول . ه این سوال از ازمون رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شدبرای پاسخگویی ب

خالصه ی الگوی رگرسیون بین ابعاد رهبری توزیع شده و نگرش نسبت به تغییر سازمانی را  9

 . گزارش کرده است

 خالصه الگوی رگرسیون بین ابعاد رهبری توزیع شده و نگرش نسبت به تغییر سازمانی. 9جدول 

R R شاخص
 
SQUARE خطای استاندارد براورد 

 12/13 119/3 018/3 مقدار

 

چندگانه بین ابعاد رهبری توزیع شده و نگرش نسبت به  Rدهد که  نشان می 0بررسی جدول 

Rباشد و   می 01/3تغییر سازمانی در حالت کلی معادل 
باشد که  می 11/3این الگو برابر  2

درصد از واریانس نگرش نسبت  11ری توزیع شده نشان دهنده ی این امر است که ابعاد رهب

 . کنند به تغییر سازمانی را تبیین می

 ضرایب رگرسیون ابعاد رهبری توزیع شده و نگرش نسبت به تغییر سازمانی. 6جدول 
 T Sig ضرایب استاندارد ابعاد

B β 
 303/3 368/2 126/3 210/3 ارزیابی و  توسعه حرفه ای

 391/3 510/1 156/3 003/3 تصمیم گیری مشترک

 005/3 198/3 381/3 215/3 تجارب رهبری

ماموریت،  چشم انداز و  

 اهدف

131/3 300/3 111/3 010/3 

 191/3 023/1 351/3 151/3 فرهنگ مدرسه

دهد که به طور کلی اگرچه هر پنج بعد رهبری توزیع شده با هم تبیین  نشان می 6جدول 

R)معناداری 
2
اند اما در مقام بررسی سهم  نسبت به تغیر سازمانی داشتهاز نگرش ( 0/17=

با نگرش نسبت به  )0/126)β=، (t=2/08)ای  ویژه هر بعد صرفا بعد ارزیابی و  توسعه حرفه

 . تغییر سازمانی به لحاظ آماری معنادار است
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 گیریبحث و نتیجه

ه متوسطه های پژوهش گویای آن است که وضعیت توزیع رهبری در مدارس دور یافته

ای ، تصمیم گیری مشترک، تجارب  شهرستان گناباد در تمامی ابعاد ارزیابی و توسعه حرفه

که در این . باشد رهبری، ماموریت چشم انداز و اهداف و فرهنگ مدرسه از میانگین باالتر می

 19/0بین بیشترین میانگین بین ابعاد رهبری توزیع شده مربوط به فرهنگ مدرسه با میانگین 

توان گفت  با توجه به مقدار باالی میانگین در مجموع می. باشد می 52/3و انحراف استاندارد 

در مقام . باشد وضعیت توزیع رهبری در بین مدارس متوسطه شهرستان گناباد مطلوب می

با بررسی وضعیت توزیع رهبری در مدارس متوسطه شهر تهران نیز در ( 1050)مقایسه عزیزی 

در بین ابعاد داشته ( 23/0)کند که فرهنگ مدرسه باالترین میانگین را  ان مینتیجه مشابهی بی

 . باشد کنیم که این نتیجه نیزهمسو با پژوهش فعلی می است مشاهده می

توان اظهار داشت که، جو کنونی مدارس دوره  با توجه به نتایج سؤال اول پژوهش می

شده مناسب است؛ زیرا کلیه  توزیعمتوسطه و  سازوکارهای اجرایی برای کاربست رهبری 

با توجه به وضعیت .  باالتر از حد متوسط است( از دیدگاه دبیران)شده  های رهبری توزیع مؤلفه

توان گفت که تصمیم  های تصمیم گیری مشترک و فرهنگ مدرسه می بسیار مطلوب مؤلفه

ترین عامل  ، مهمتوانند سازی فرهنگ مدرسه می گیری مشترک  همراه با بسترسازی و مناسب

همچنین در بررسی سوال دوم . شده در مدارس قلمداد شوند سازی رهبری توزیع برای پیاده

دهد که تمامی ابعاد نگرش نسبت به تغییر سازمانی باالتر از  های پژوهش نشان می یافته

 باالترین 89/0در این بین بعد عاطفی نگرش نسبت به تغییر با میانگین . باشد میانگین می

بطور کلی و با توجه به باالتر بودن میانگین کل نگرش نسبت به . میانگین در میان ابعاد را دارد

توان گفت نگرش نسبت به تغییر در بین معلمان  تغییر سازمانی نسبت به میانگین فرضی می

نگرش نسبت به تغییر سازمانی در . مدارس متوسطه شهرستان گناباد وضعیت مطلوبی دارد

باشد و نقش موثری در اجرای موفقیت آمیز  هداف سازمانی بسیار حیاتی میحصول به ا

گرچه ( 2339 ،1به نقل از واکوال و نیوکا 2333ابی و همکارن، )کند  های تغییر ایفا می برنامه

نگرش نسبت به تغییر متاثر از علل مختلفی است اما فرهنگ و جو سازمانی یکی از علل بسیار 

ی که پویا و رو به حرکت است افراد تغییر را تهدیدی برای خود تلقی مهم آن است در سازمان

دانند در نتیجه به  های خود می ای برای رشد و بهسازی توانایی نمی کنند بلکه آن را زمینه

                                                      
1
. Vakola  & Nikolaou 
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آنها به سختی کار خواهند کرد و در برابر فشارهای ( 2330، 1عبدالرشید و همکارن)تعبیر 

تا به موفقیت دست پیدا کنند این افراد آینده نگر خواهند بود  تغییر مقاومت نشان خواهند داد

البته این افراد نیازمند رهبرانی منعطف و متخصص . و زمان زیادی را صرف بهبود خواهند کرد

در مورد رابطه بین مولفه های رهبری توزیع شده با نگرش نسبت به تغییر سازمانی .خواهند بود

 .که رابطه مثبت و معناداری بین این دو متغییر وجود دارد یافته های این پژوهش نشان داد

های رهبری توزیع شده مدیران همچنین یافته های پژوهش در پاسخ به سوال آیا مؤلفه

تبیین معناداری از نگرش نسبت به تغییرسازمانی در دبیران مقطع متوسطه شهر گناباد دارند؟ 

عنی داری از نگرش نسبت به تغییر سازمانی نشان داد که ابعاد رهبری توزیع شده تبیین م

شده را بر تغییرات  مطالعات زیادی و جود دارند که اثرات مثبت رهبری توزیع. معلمان دارند

با توجه به اینکه ابعاد رهبری توزیع شده (. 2331هریس و همکاران، )دهند  سازمانی نشان می

توان اینگونه بیان کرد که  دهند می ه میتبیین معناداری از نگرش نسبت به تغییر سازمانی ارائ

های معلمان نسبت  تواند نوید بخش بهبود نگرش توسعه ی رهبر ی توزیع شده در مدارس می

های اجرایی شده  این نکته بسیار حائز اهمیت است که ناکامی بسیاری از طرح. به  تغییر باشد

غییرات بوده است و با بهبود این های کارکنان در برابر این ت در آموزش پرورش بدلیل مقاومت

توان انتظار داشت تعهد افراد نسبت به تغییرات باالتر  ها نسبت به تغییر سازمانی می نگرش آن 

دهد که رهبری توزیع شده ظرفیت های  نشان می( 2338)نتایج تحقیقات هریس . برود

اعث توسعه و بهبود کند و همچنین این سبک در مدارس ب سازمانی در جهت تغییر را فراهم می

( 2335) 2کورسونگلو و تانریوگن(. 2319نقل از النگ و ساندمن، )شود  فضای رشد معلم می

افراد  0توانند تغییرات مثبتی در نگرشمعتقدند مدیران آموزشی موثر کسانی هستند که می

ل اصلی دهد عامبسیاری از تحقیقات نشان می.  مدرسه نسبت به تغییر سازمانی بوجود بیاورند

، 9؛ لیتوود و استراس2339، 0هوی و مسیکل)تغییرات در مدرسه رهبران مدرسه می باشند

 (.2311، 1؛ به نقل از عبداهلل و کاسیم2331، 6؛ فوالن2335

                                                      
1
. Abdul Rashid &et al 
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مسئله مهم این است که کاربرد نظریه توزیع شده رهبری در مودارس بیشوتر بصوورت    

بنابراین در درازمودت  (. 25: 1050مکارانغالمی و ه)باشد خود جوش بوده و فاقدپایه علمی می

نمی توان به عملیاتی شدن آن اتکا کرد البته این به معنای عدم کارآمدی این سبک رهبری در 

هوای علموی ذکور شوده     باشد،بلکه به معنابی عدم آگاهی مدیران و معلمان از مؤلفهمدارس نمی

ایون نووع رهبوری را در سوبک      هوای در حالی که در عمل بسویاری از مودیران مؤلفوه   . باشدمی

 .برندمدیریت شخصی خود به کار می

ها و موانع با یک مسوئله بنیوادی بوه نوام      فراسوی تمامی چالش21تعلیم و تربیت قرن 

هوای انسوانی    مسئله ای که نادیده انگاشتن آن به قیمت تباه شودن سورمایه  . تغییر روبرو است 

ان کلیدی ترین نقش را دارند معلمانی که خوود  در این میان معلمان و مدیر. جوامع خواهد شد

های تغییرات روزافزون کنار آمده باشند خواهند توانست الگویی بورای دانوش آمووزان     با چالش

گرچوه تکیوه   . باشند و  در میان امواج تغییر شناکردن را به دانش آموزان خود خواهند آموخت

توان گفت اگور مودارس موا     دون اغراق میصرف بر یک عنصر ما را به نتیجه نخواهد رساند اما ب

آماده مواجهه تغییرات باشند و خود از انفعال و  تاثیر پذیری صرف رهایی یابند غوول تغییور در   

همانگونه که نتایج این پوژوهش نشوان داد توزیوع    . های ما نخواهد توانست جوالن بدهد سازمان

که معلمان خود در حیطه تخصص  زمانی. رهبری گامی در جهت بهبود فضای تغییر خواهد بود

هایشان عهده دار رهبری باشند نه تنها خبری از انفعال آنها در برابر تغییر نخواهد بود  و  مهارت

بلکه آنها زمینه ساز تغییرات بزرگی در نظام آموزشی خواهند شد و این امور میسور نموی شوود     

هوای بواالتر بوا     و رهبوران رده مگر با توزیع و تعامل بیش از پیش رهبری در مودارس، مسوؤالن   

استفاده از تفویض اختیار،تصویب قوانین محلوی وبوومی وتوسوعه مشوارکت هوای هموه جانبوه        

در همین . مدیران مدارس، ابتدا باید در جهت تمرکز زدایی در ساختارهای رسمی حرکت کنند

 .راستا پیشنهادات زیر ارائه می شود

و تجوارب  . رهبری فراتر از مدرسه تشکیل دهندمدیران ومسؤالن مدارس تیم های تخصصی . 2

 .رهبری خود را به اشتراک بگذارند

معلمان مدارس با تشکیل گروه های آموزشی و تخصصی  مطالبه گر تسهیم قودرت تصومیم   . 0

 .گیری و نقش آفرینی در مدارس و سطوح باالتر اداری باشند
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 پیشنهادات پژوهشی

ه جهت بررسی و تبیین رهبری توزیع شوده و نگورش   های کیفی و  آمیخت استفاده از روش. 1

 نسبت به تغییر سازمانی

 ساخت و اعتباریابی  پرسشنامه بومی رهبری توزیع شده و  نگرش نسبت به تغییر سازمانی . 2

بررسی سایر عوامل موثر بر نگرش نسبت به تغییر سازمانی مثول جوو سوازمانی و فرهنوگ     . 0

 سازمانی 
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